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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 

s c h v a ľ u j e 
 
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predaj pozemkov zapísaných na LV č. 847 ako parcely registra „C“, v k. ú. Dúbravka, 

- parc. č. 882/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, 
- parc. č. 1213/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m², 
- parc. č. 1437/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, 
- parc. č. 2282 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m², 
- parc. č. 2761 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, 
- parc. č. 2769 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m², 
- parc. č. 2838 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m², 
- parc. č. 2871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m², 
- parc. č. 3101 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m², 
- parc. č. 3167 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m², 
- parc. č. 3292 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m², 
- parc. č. 3379 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m², 

spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518, za 
celkovú kúpnu cenu 149 968,- Eur. 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí. Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe 
znaleckých posudkov č. 123/2010 až č. 132/2010 a č. 004/2011, pričom kúpna cena pozemkov je 
192,- Eur/m2, čo pri celkovej výmere 728 m2 predstavuje sumu 139 776,- Eur. Druhá časť kúpnej 
ceny vo výške 10 192,- Eur tvorí náhradu za užívanie predmetných pozemkov za obdobie dvoch 
rokov spätne a vychádza zo sadzby 7 Eur/m2/rok – v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie                
a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 4/2010. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 

zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

PREDMET  : Návrh na predaj pozemkov v k. ú. Dúbravka, parc. č. 882/11, parc. č. 
   1213/26, parc. č. 1437/44, parc. č. 2282, parc. č. 2761, parc. č. 2769, 
   parc. č. 2838, parc. č. 2871, parc. č. 3101, parc. č. 3167, parc. č. 3292  
   a parc. č. 3379 spoločnosti ZSE Distribúcia, a. s., so sídlom 
   v Bratislave 
 
ŽIADATE Ľ  : ZSE Distribúcia, a.s., 
    Čulenova 6, Bratislava  
    IČO: 36 361 518 
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.  druh pozemku     výmera v m2  pozn.    
882/11  zastavané plochy a nádvoria  67 m²   LV č. 847             
1213/26 zastavané plochy a nádvoria  50 m²   LV č. 847             

1437/44 zastavané plochy a nádvoria  89 m²   LV č. 847 
2282  zastavané plochy a nádvoria  64 m²   LV č. 847             

2761  zastavané plochy a nádvoria  50 m²   LV č. 847             

2769  zastavané plochy a nádvoria  49 m²   LV č. 847             

2838  zastavané plochy a nádvoria  50 m²   LV č. 847          

2871  zastavané plochy a nádvoria  50 m²   LV č. 847          

3101  zastavané plochy a nádvoria  65 m²   LV č. 847          

3167  zastavané plochy a nádvoria  64 m²   LV č. 847          

3292  zastavané plochy a nádvoria  65 m²   LV č. 847          

3379  zastavané plochy a nádvoria  65 m²   LV č. 847          

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––                          
                  spolu vo výmere:    728 m2 
 
SKUTKOVÝ STAV   
  
 Hlavné mesto SR Bratislava je vlastníkom pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností 
zapísaných na LV č. 847 v k. ú. Dúbravka 

-  parc. č. 882/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, 
- parc. č. 1213/26 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m², 
- parc. č. 1437/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 89 m2, 
- parc. č. 2282 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m², 
- parc. č. 2761 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2, 
- parc. č. 2769 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m², 
- parc. č. 2838 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m², 
- parc. č. 2871 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m², 
- parc. č. 3101 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m², 
- parc. č. 3167 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 64 m², 
- parc. č. 3292 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m², 
- parc. č. 3379 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 65 m². 

 Žiadateľ o predaj ZSE Distribúcia, a.s. je vlastníkom stavieb – trafostaníc zapísaných na LV 
č. 3847, ktoré sú vybudované na uvedených pozemkoch v k. ú. Dúbravka.   

  Predaj pozemkov parc. č. 882/11, parc. č. 1213/26, parc. č. 1437/44, parc. č. 2282, parc. č. 
2761, parc. č. 2769, parc. č. 2838, parc. č. 2871, parc. č. 3101, parc. č. 3167, parc. č. 3292 a parc. č. 
3379 k. ú. Dúbravka sa navrhuje schváliť podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako predaj pozemkov zastavaných stavbami vo 
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou. 



 Znaleckými posudkami č. 123/2010 až 132/2010 zo dňa 5. 9. 2010 a znaleckým posudkom 
č. 004/2011 zo dňa 20. 2. 2011 vyhotovenými Ing. Alenou Struhárovou, PhD. bola kúpna cena      
za 1 m2 predmetných pozemkov stanovená vo výške 191,20,- Eur. 
 V zmysle § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka, je bezdôvodným obohatením majetkový 
prospech získaný plnením bez právneho dôvodu. Vzhľadom k tomu, si hlavné mesto SR Bratislava 
nárokuje od žiadateľa uhradiť dvojročnú odplatu za užívanie daných pozemkov vo výške                 
7 Eur/m2/rok, čo pri výmere 728 m2 predstavuje sumu 10 192,- Eur. Výška odplaty za užívanie 
nehnuteľností je určená v súlade s pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných 
vzťahov, ktoré sú stanovené na základe Rozhodnutia primátora č. 4/2010.  
 
Stanoviská odborných útvarov magistrátu 
Oddelenie územného plánovania – referát generelov technickej infraštruktúry 
Je súhlasné. 
Súborné stanovisko oddelenia dopravného plánovania a riadenia dopravy, oddelenia prevádzky 
dopravy, oddelenia cestného hospodárstva 
Z hľadiska dopravného plánovania k predaju pozemkov pod trafostanicami uvádzame, že v zmysle 
Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 v znení zmien a doplnkov záujmové 
pozemky nie sú dotknuté žiadnym dopravným zámerom. Vzhľadom na uvedené k predaju 
pozemkov pod trafostanicami vo vlastníctve žiadateľa nemáme pripomienky. 
Z hľadiska prevádzky dopravy sa konštatuje, že predaj sa netýka miestnych komunikácii I. a II. 
triedy. 
Predmetné pozemky oddelenie cestného hospodárstva nespravuje, priľahlé komunikácie sú v správe 
Mestskej časti Bratislava – Dúbravka a predaj nezasahuje do komunikácii v správe OCH. 
Z hľadiska záujmov správcu komunikácii nemáme pripomienky k predaju pozemkov pod 
jestvujúcimi trafostanicami v k. ú. Dúbravka. 
Z hľadiska správcu verejného osvetlenia žiadame zriadiť vecné bremeno na pozemky par. č. 2761, 
par. č. 2769, par. č. 2838, par. č. 2871, par. č. 2282, par. č. 3101, par. č. 3292, par. č. 3379, par. č. 
1213/26 a par. č. 3167, nakoľko v tesnej blízkosti obvodových múrov trafostaníc (na okapovom 
chodníku) sú osadené naše rozvodné skrine. K predaju zostávajúcich pozemkov z hľadiska záujmov 
správcu verejného osvetlenia nemáme pripomienky, v ich blízkosti sa VO nenachádza. 
Oddelenie mestskej zelene 
Je súhlasné. 
Oddelenie životného prostredia 
Je súhlasné. 
Do zmluvy z hľadiska odpadového hospodárstva žiadajú zapracovať tieto podmienky: 

1. Dodržiavať zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona. 

2. Dodržiavať Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších 
predpisov. 

3. Dodržiavať čistotu a poriadok podľa Všeobecne záväzného nariadenia príslušnej mestskej 
časti Bratislavy. 

Finančné oddelenie 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov 
Neeviduje žiadne pohľadávky. 
 
Stanovisko starostu mestskej časti Bratislava – Dúbravka je súhlasné. 























































































































Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbrav ka, spolo čnosti ZSE Distribúcia, a.s., 
so sídlom v Bratislave 

 Kód uzn.: 5.2 
5.2.4 

Uznesenie č. 297/2011 
zo dňa 13. 10. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, predaj pozemkov zapísaných na LV č. 847 ako parcely registra „C“, v k. ú. Dúbravka, 

1. parc. č. 882/11 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 67 m2, 

2. parc. č. 1213/26 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m², 

3. parc. č. 1437/44 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 89 m2, 

4. parc. č. 2282 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m², 

5. parc. č. 2761 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m2, 

6. parc. č. 2769 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 49 m², 

7. parc. č. 2838 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m², 

8. parc. č. 2871 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 50 m², 

9. parc. č. 3101 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m², 
10. parc. č. 3167 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 64 m², 
11. parc. č. 3292 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m², 
12. parc. č. 3379 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m², 
spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava, IČO 36361518, za celkovú kúpnu 
cenu 149 968,-- EUR. 
Celková kúpna cena pozostáva z dvoch častí.  
Prvá časť kúpnej ceny je stanovená na základe znaleckých posudkov č. 123/2010 až č. 132/2010 a   
č. 004/2011, pričom kúpna cena pozemkov je 192,-- EUR/m2, čo pri celkovej výmere 728 m2 
predstavuje sumu 139 776,-- EUR. Druhá časť kúpnej ceny vo výške 10 192,-- EUR tvorí náhradu 
za užívanie predmetných pozemkov za obdobie dvoch rokov spätne a vychádza zo sadzby              7,-
- EUR/m2/rok – v súlade s Pravidlami evidencie, realizácie a sledovania zmluvných vzťahov, ktoré boli 
stanovené na základe Rozhodnutia primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2010. 
 
Tento predaj sa schvaľuje s podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 90 dní od schválenia uznesenia v Mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim 
v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť. 

2. Kupujúci uhradí celú kúpnu cenu naraz do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 

- - - 
 





 


